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Iruzkina 
 

Artzain onaren irudi hau eder-ederra izan arren, eta guztiz abera-
tsa, artzaintza girotik ez gabizenok, eta gaur egungo kultureak 
barru-barrura sartu deuskuna kontuan hartuta, onargarri baino 
gehiago alboragarri egiten jaku, eta, beragaz batera, parabolea. 
Horregaitik litzateke beharrezko bere esanguran hartzea, eta 
horretarako bere irudi guztiak kontuan hartzea. 
 
Jesusek jendeari zuzentzen deutso berbaldi hau. Eta bere artzain-
tza iragartean, eta adibide jartean, besteen artzaintza gaitzesten 
dau. Aldi haretako artzainak (abadeburu eta nagusiak) artzainak 
barik lapurrak dirala dino. Gogorregia? Behar bada... 
 
Hortxe sartzen da orain bere buruaren propagandea egiten: ardien 
ardurea dauka, eta ezagutzen dauz, eta maite, eta bizia emoten 
dau euren alde... Eta artalde horretan ez dagozan beste ardiez ere 
arduratuta dago. Bizia emon egiten daualako maite dau Aitak. Eta 
Aitagaz beragaz parekatzen da, bizia emoteko eta barriro hartzeko 
ahalmena daukalako. Eta Aitaren gogoa zein dan ere esaten 
deusku: Semeak bere bizia ardien alde emotea. 
 
Berba gitxi behar dauz, ba, Joan ebanjelariak, Jesusen irudia 
azaltzeko; Aitagazko eta gugazko Jesusen hartu-emonak zelangoak 
diran azaltzeko; aldi haretako artzainak, artzaintzan barik lapurre-
tan dabizela adierazteko; Jerusalemen dana ez dala amaitzen, eta 
beste herrialde guztiak ere Jainkoagazko hartu-emonetara deituak 
dirala agertzeko. 
 
Geure burua agertzea gura dogunok, gu kontutan hartu gaiezala 
eta, bizi izateko, behin baino sarriagotan besteak menpean har-
tzea edo inor hiltea ere bilatzen dogunok, onartu-ezineko parabola 
lez joko dogu hau; baina Aitaren borondatea ezagutu nahian 
bagabiz, arazo handi barik ulertuko dogu parabolea eta bilatuko 
dogu besteekazko hartu-emonetan geure burua besteen alde 
emotea: bizia emoteraino zerbitzea 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 

 
 
1. Zu zaitugu Artzain ona, 
bizia emon deuskuzu; 
zure hitzak bihotzean 
hazi barri ereiten du. 

2. Maite dituzu guztiak, 
deitzera zatoz zu, Jauna; 
batasunaren bidetik 
maitasunak deitzen gaitu. 

 

3. Bateoan damoskuzu 
betiko gaztetasuna. 
Emon poza_iragarteko 
Jainkoaren Barri Ona. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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zan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 

R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
pekaturako hil ta zeuretzat biztu 

—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan leku 
eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Ho-
rren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
† Jainkoak dana dau bere seme-alabentzat eta 
dei egiten deutse bere ondasunetara bidea ere 
erakutsiz. Esker onez aurkeztu deioguzan gure 
makaltasunak eta beharrizanak: 
 

 
 
—Elizearen alde: gaitzespenak egiteari eta ormak 
eraikitzeari uko egin eta salbamenaren ate ager-
tu daiten, zubiak eraikiz, egin daigun otoitz. 
—Noraezean dabizan familien alde; bizi izateko 
leku bila hara-honaka dabizanen alde; euren be-
harrizanean laguntzarik aurkitzen ez dabenen 
alde: entzuten dan garrasia izan daiten eurena, 
gizarte zuzenagoa eta baketsuagoa eraikitzeko, 
egin daigun otoitz. 
—Zuzengabekeria, gaitzespena, espetxea, gaiso-
aldia edo esplotazinoa sufritzen dabenen alde: 
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Zoriona eta maitasuna ditut lagun, 
bizitzako egun guztietan, 
eta Jaunaren etxean biziko naz 
amaibako egunetan. R/. 
     

HITZAREN LITURGIA 
 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Zelango aldakuntzea izan daben Jesus Jaunaren ikasle eta 
apostoluek! Entzun daigun Pedroren ahotik lehenengo jarrai-
tzaileen mezua zein zan. Hauxe da geuri ere iragarten jakuna. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 2, 14a. 36-41) 
 
Pentekoste-egunean, Pedrok honan berba egin eutsen juduei: 
«Jakin begi ziur Israel herri osoak, Jainkoak Jaun eta Mesias 
egin dauala zuek kurutzeratu zenduen Jesus hau». 
Berba honeek bihotza ikutu eutseen, eta Pedrori eta beste 
apostoluei esan eutseen: «Anaiok, zer egin behar dogu?» 
Pedrok erantzun eutsen: «Bihozbarritu zaiteze eta bateatu 
guztiok Jesus Mesiasen izenean, pekatuak parkatu dakizuezan, 
eta Espiritu Santua hartuko dozue hutsean. Izan ere, zuentzat 
eta zuen seme-alabentzat agindu eban Jainkoak dohai hau, 
baita Jaunak, gure Jainkoak, deituko deutsen atzerritar guzti-
entzat ere». 
Beste berba askoren bidez ere egiten eutsen Pedrok testigan-
tza, eta arrenka eskatzen eutsen, esanez: «Salbatu egizuez 
zeuen buruak gizaldi galdu honegandik». 
Pedroren berbea onartu ebenak bateatu egin ziran, eta egun 
haretan hirumilaren bat  lagun batu jakozan taldeari. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
Pedroren gutun honetan harek egiten dauan sinismen au-



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, Pazko aldiko 4. domeka 
honetako liturgia ospatzera. Sarri entzundako 
irudi baten aurrean jarriko gaitu, eta, behar ba-
da, atzeraka eragingo deusku. Asko aldatu dira-
lako aldiak eta irudien esangurak. Baina, Jesusek 
bera Artzain ona eta artegirako Atea dala dinos-
kunean, onartu daiguzan irudiok eta bila dabila-
narentzako ze esangura izan daikeen hausnartu 
daigun. Eta, gure otoitzean, gaur ere sinismena-
ren testigu biziak izan daiguzala eskatu daigun. 
Goazen abesti artean. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 

 
Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bateo-
an hartutako konpromisoak garatzera eroan gai-
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OTOITZA 
 
Artzain on eta artegiko ate 
agertzen zaiakuzan Jesukristo berbiztua: 
emoiguzu bizitza-egarria 
eta iturri bizien bila ibilteko adorea. 
 
Onartu daigula zeure artaldeko izatea 
eta zeuk erakutsitako larreetan bazkatzea, 
mundu honetako aberaskeria eta liluretatik at, 
ontasunaren eta bizitzearen testigu izateko. 
 
Atara gaizuz arrisku guztietatik, 
eroan daigula zure argitasuna, 
ez gaiezala latsatuazo gure makaltasunak 
eta zure testigu apal ezagutu gaiezela. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari.  
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 

ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

 

 
 
R/. Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean. 
 
Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean; 
larre gurietan etzunazoten nau, 
ur-bazter nasaira eroaten eta indarrak barritzen; 
bide segurutik naroa, 
bere izenari ohore eginez. R/. 
 
Ibar baltz-ilunean banabil ere, 
ez naz gaitzaren bildur, 
Zu nigaz zagoz-eta: 
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/. 
 
Mahaia atontzen deustazu 
arerioen begi-bistan; 
orioz igurtziten deustazu burua, 
gainezka dot kopea. R/. 
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batez ere kristauoi Kristoren sufrimendua bera 
iragarri deiguen, eta laguntzera atara gaiezan, 
egin daigun otoitz. 
—Artzain onaren artalde lez alkartu garanok be-
hartsuenganako ate ireki agertu gaitezan gure 
inguruetan, bizia besteen alde emoten dakien 
testigu lez, egin daigun otoitz. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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torkuntzea aurkituko dogu. Ikasi daigun beragandik geu ere 
sinismenaren autorle izateko gaur eta hemen. 
 
San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 P 2, 20b-
25) 
 
Senide maiteok: On egiteagaitik nekeak jasan behar badozuez, 
hori gauza ederra da Jainkoaren begietan. Horretarako deitu 
deutsue Jainkoak; izan ere, Kristok berak ere nekeak jasan 
zituan zuekaitik, zuentzat eredu bihurtuz, beraren urratsei 
jarraitu deiezuen. Harek ez eban pekaturik egin, haren ahoan 
ez zan maltzurkeriarik. Iraintzen ebenean, ez eban irainez 
erantzuten; nekeak jasatean, ez eban mehatxurik egiten; bes-
tetara, zuzen epaitzen dauanaren eskuetan jarten eban bere 
burua. 
Gure pekatuak bere gain hartu eta kurutzera eroan zituan, gu, 
pekaturako hilik, zuzentasunaren arabera bizi izan gaitezan; 
haren zauriek osatu zaituee. Ardi galduak lez zenbilzen; baina 
orain zeuen artzain eta zaintzaileagana bihurtu zaree. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 

 
 
Ebanjelio honetara apaltasunez eta Jesusegaz 
topo egiteko gogo biziaz hurreratzen bagara, ha-
rek darabilzan irudietatik harago joango gara eta 
esker onez onartuko doguz. Egin deiogun harre-
rea Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 10, 1-10) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: «Be-
ne-benetan dinotsuet: Artegian, atetik barik bes-
te nonbaitetik sartzen dana lapurra da eta ha-
rrapatzailea. Atetik sartzen dana, barriz, artzai-
na da. Honi edegi egiten deutso atezainak, eta 
ardiek entzun egiten dabe haren ahotsa; ardi ba-
koitzari izenez deitzen deutso, eta kanpora ata-
raten ditu. Bere ardi guztiak atara ondoren, au-
rretik joaten jake eta ardiek jarraitu egiten deu-
tsoe, ezagutzen dabe-eta haren ahotsa. Arrotza-
ri, ostera, ez deutsoe jarraituko; bestetara, ihes 
egingo deutsoe, arrotzaren ahotsa ez dabe-eta 
ezagutzen». 
Jesusek adibide hau emon eutsen, baina hareek 
ez eben ulertu zer esan gura eutsen. Orduan, 
honan azaldu eutsen Jesusek: «Bene-benetan di-
notsuet: Neu naz ardien atea. Nire aurretik eto-
rritako guztiak lapurrak ziran eta harrapatzaile-
ak; horregaitik, ardiek ez eutseen jaramonik 
egin. Neu naz atea. Ate honetatik sartzen dana 
onik izango da, nasai sartuko da eta urtengo, eta 
aurkituko dau jatekoa. Lapurra ez doa artaldera 
ostu, hil eta hondatzera baino; Ni, barriz, bizia 
izan dagien etorri naz, eta bizia ugari izan dagi-
en». 

Jaunak esana 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


